editorial

Error
lamentable
Vnq Rambla
plena
de
gom a gom d'homes,
dones
i infants, que passegen cercant un llibre o una rosa per
comprar,
que
conversen
amb els arúics, va véure's
sobtada per l'aparició d'un
contingent
armat de la Policia Nacional. Va haver-hi
crits, cops, i parades de llibres i flors per terra. I un
detingut. Tot plegat per una
pancarta.
La relació entre els fets i
el seu origen és evidentment
desequilibrada.
La Rambla de la Llibertat s'omplia de gom a gom per adquirir els llibres i les roses

Els llibres i les roses foren els grans protagonistes

Els gironins ompliren la Rambla
per celebrar el dia de St. Jordi
GIRONA.— La Rambla de la Llibertat de Girona va ser durant tot el dia d'ahir el centre neuràlgic de la ciutat de Girona. Milers de persones varen passejar-se entre les diferents parades instal.lades des de primera hora del matí
per adquirir llibres, roses i discos. L'èxit va ser realment
notable i sobretot en les hores punta l'afluència de públic
va ser, simplement, apoteòsica.
La venda de llibres, segons
fonts del Gremi de Llibreters de
les comarques gironines, va ser
molt notable, superà àmpliament
les fites fixades en anys anteriors. Les parades omplien tota la
Rambla. Entitats com l'Ajuntament, MIFAS, e t c , també varen
instal·lar el seu estand particular. Així mateix, alguns partits
polítics corn ERC, el PSUC i
d'altres oferien llibres i roses

amb documents i publicacions
pròpies. Mentrestant, el batlle
Joaquim Nadal presentava a Perpinyà el seu llibre sobre la història de Catalunya ahir a la tarda.

na era de 1 50 ptes. cada una,però també se'n podia trobar per
vint duros i fins i tot per 2 0 0
ptes.,tot i que aquestes darreres
eren,lògicament, molt més sofisticades. Diverses escoles de la
ciutat varen muntar també les
seves parades particulars al
carrer i a d'altres, com l'escola
Migdia, la festa de Sant Jordi es
va fer coincidir amb la celebració
dels Jocs Florals Escolars i l'homenatge que mestres, pares i
alumnes van voler retre a la pro-

Un altre dels aspectes Importants de la diada fou la venda de
roses. Els preus pràcticament no
han sofert cap alteració en relació als de l'any passat. La mitja-

La Rambla, protagonista com sempre. La de Girona, plena de
gom a gom (que no li costa gaire, en ser poc àmplia), i amb aldarulls policíaco-polítics; la de Figueres, prou capaç de permetre
molta gent sense empentçs ni aglomeracions. Jo era a Figueres,
on teníem parada. Estesa de globus del PUNT, de tots colors, a
(es mans de tota la mainada figuerenca.
Ficar-me ara amb la circulació de Figueres seria ben absurd.
Imagino que els figuerencs ho tenen clar i saben les trasqueres.
Jo, fent el pagès, m'he embolicat de mala manera quan he intentat entrar per un carrer que no tinc per mà.
Ho explico. He pensat que aparcar a la Rambla o prop de la
Rambla seria difícil. Oe manera que me les he donades de viu: he
entrat per un carrer paral·lel a la general que diu «Centre ciutat».
La meva idea era fer una aproximació «per darrera» cap a la Rambla i situar-me en un dels carrers que queden entre el carrer Sant
Pau i la general.
Al cap de pocs metres, direcció prohibida. Cal girar amunt.
Abans de tornar a entrar a la carretera (que voldria evitar-ho) puc
tornar a posar direcció a la Rambla. Un carrer baixa í sembla important. L'agafo comptant que coneixeré el Sant Pau. En aquell
moment ja m'havia ben perdut i no sabia ni ori era el nord ni on
havia d'anar. Però jo, tossut, sense baixar del cotxe.
He trobat l'antiga entrada a Figueres, que acaben d'asfaltar.
M'he vist salvat. Hauria fet una volta estranya, però ja m'havia
orientat.
Il·lusió vana. El carrer és ara direcció prohibida. Cal continuar
endavant. He vist l'estació del tren, la plaça de la carretera de Roses... Ho he vist tot.
Al final he sabut aparcar al costat dels nous aparcaments que
estan fent (per cert,ben fets) a la vora del sortidor.
Quatre passes a. peu, i ja hi sóc.
No sé per què, però he pensat en en Ramon Rovira i en el trànsit a Sant IMarcís i a Santa Eugènia, a Girona.
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La crisi no va afectar les vendes

LA VENDA DE ROSES

küNT i OEGUIT

fessora Maria Assumpta Soler,
que porta 5 0 anys dedicada a la
tasca de l'ensenyament,- fidel
sempre a la seva llengua. Al pati
de l'escola foren llegides les poesies guanyadores
d'aquests
Jocs Florals, amb l'assistència
de la instpectora en cap, senyoreta Serra, altres inspectors,
claustre de professors i molts
pares dels alumnes.

Els autors signaren ahir
els seus llibres
GIRONA. (De la nostra Redacció, per P.L.). — A l'hora de triar
els llibres en. el dia de. Sant Jordi
els gironins es decantaren per
les obres de més recent aparició
fetes per autors de les nostres
comarques, «Girona, ara i sempre» de Narcís-Jordi Aragó, «Josep Pla, inèdit» de Josep Valls,
del violí» de Maria Àngels Gar
_
fies editat per l'Ajuntament,
«Lluís Llach, el trobador d'un poble» de Josep-Miquel Servia, i
les obres més recents del desaparegut Jaume
Ministral.,
Aquests foren els títols i els
autors de major èxit.
També els autors consagrats,
com Mercè Rodoreda i la seva
«La plaça del Diamant», i el darrer volum de les «Obres Completes» de Josep Pla gaudiren de
gran acceptació. Un fet curiós
fou el gran augment de vendes
en llibres tècnics, diccionaris i
gramàtiques de la llengua catalana.
En el camp de la literatura castellana, Juan Marsé amb «Un dia
volveré» i Mario Vargas Llosa
amb la «Guerra del fin del mundo» foren els més demanats pel
públic, mentre que Frederick
Forsythe i el seu «Emperador»
s'emportà la palma quant a
autors estrangers.
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N. J. Aragó signà llibres del seu «Girona, ara i sempre», l'obra més venuda del dia

Fets com els que van
produir-se ahir a la Rambla
de la Llibertat de Girona no
ajuden gens a mantenir la
nova imatge que la Policia
Nacional havia començat a
donar des que l'actual capità general de Catalun\;a, tinent general Sàenz de Santamaría, va assumir la direcció
general
d'aquest
COS.

Que una jornada
típicament festiva, que transcorria en el clima pacífic que
sempre l'ha
caracteritzada,
es vegi trencada de sobte
per una actuació
difícilment explicable, que es podia haver evitat
perfectament, fa recordaries
declaracions que fa poc feia precisament Sàenz de Santamaría a un setmanari
de
gran difusió,
remembrant
la part de
responsabilitot
que els errors
d'aquesta
mena tenen en la manca de
convivència
pacífica.
Fets com els d'ahir no poden repetir-se. Cal retrobar
el punt d'equilibri,
amb
prudència
i tacte,
per
evitar-ho. I, si és necessari,
exigir
responsabilitats.
D'alguna
manera,
tots
hem d'entendre i assumir el
perquè la Rambla de Girona torna a portar el nom de
Rambla de la Llibertat
des
que el país té altre cop una
titució,
què
empara
fins i tot els quS~ntrhi caíair—
d'acord.

BRUGUES
R E P R E S E N T A C I O N S i EXCLUSIVES

Filtres i accessoris, manteniment de piscines,
tractaments d'aigua i descalcificadors, recs i
complements per a jardí
Mantenim l'aigua de la seva piscina neta i
transparent perquè treballem a m b productes
de 1 ' qualitat
Exposició i venda:
Carretera Sant Gregori. 4 (Pont de la Barca)

Tel. 21 20 15
GIRONA

CRÈDITS
CAIXA CATALANA D'INVERSIONS

PUNT
E«ARI

Concedeix crèdits a curt i llarg termini. Personals i Hipotecaris
Màxima rapidesa. Interès bancari
Placa Marquès de Camps, 9 i 1 0 , 1 ° , 2 '
Tel. 2 1 5 5 16 - GIRONA
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